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Hyvä Asteri Kirjanpidon käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Kirjanpidon vuosipäivitysvihkonen 22.10.2018. 
 
Tässä vihkosessa kerromme viime vuosipäivityksen 27.11.2017 
jälkeen ohjelmaan tulleista muutoksista. Lisäksi kerromme 
muutamasta hyödyllisestä lisäohjelmasta, jotka ostamalla voit 
tehostaa kirjanpidon tekemistä. 
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1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä, jotta saat aivan 
uusimman ohjelmaversion. Jos käytät cd:tä, laita se asemaan ja 
sulje kirjanpito-ohjelma. Jos alkutaulu ei käynnisty, valitse 
Käynnistä|Suorita. Kirjoita Avaa-kohtaan d:\asenna.exe 
(tarvittaessa tutki Oman tietokoneen kautta mikä on cd-aseman 
levytunnus, voi olla muukin kuin d).  

 

Kun päivitys on asentunut, käynnistä ohjelma ja valitse 
Ohje|Tietoja Asteri Kirjanpidosta. Tarkista, että päivämäärä 
on 22.10.2018 tai uudempi: 

Jos ohjelma ei päivittynyt, katso yritysluettelosta, mihin 
hakemistoon ohjelma on asennettu ja suorita päivitys uudestaan 
vaihtaen Unzip to Folder -kohtaan oikea hakemisto. 
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2  LIITTYMÄTOIMINTOJEN 
UUDISTUKSIA 

 
TOSITENUMERO LIITETTÄESSÄ LEIKEPÖYDÄLTÄ 
 
Liitä leikepöydältä -toiminnossa:  
Jos tuotavan aineiston tositenumero on tyhjä tai nolla, ohjelma 
kysyy, mikä annetaan tositenumeroksi. 
 
 
 
MAAHANTUONNIN ALV 
 
Maahantuonnin alv on nyt mukana kuunvaihdeajon kirjauksissa ja 
laskelmissa. 
 
 
 
TILIRUNGON MAKSIMIPITUUS KASVATETTU 
 
Tilinpäätösrungon maksimipituus on nyt 1000 riviä (ennen 300 tai 
400 riviä). 
 
 
 
TASE-ERITTELY MUUHUN OHJELMAAN -TOSITENUMERO 
 
Tase-erittely laajana muuhun ohjelmaan: tositenumero näkyi vain 5 
merkin pituisena; nyt näkyy 8 merkin pituisena. 
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3     PILVIKÄYTÖN TEHOSTAMISTA 
 
Pilvikäytössä yms. on nyt mahdollisuus säätää siten, että 
varmuuskopiota tai automaattista varmuuskopiota ei kysytä eikä 
tehdä (esim. koska pilvessä on oma varmuuskopiointi). 
 
 
 
 
 
 

4 VAATIMUS KAKSINKERTAISEN 
VEROTUKSEN POISTAMISEKSI 

 
 

Asteri Kirjanpidolla voit nyt helpottaa verolomakkeen 70 antamista 
Asteri Tuloveroilmoitus –ohjelmalla. 
 
Verolomake 70 vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi 
verovuoden 2017 mukaiseksi: 
 
Tiedosto / Yhdistä Nordnet tapahtumat ja laskelmat –toimintoon on 
lisätty painike "vi 70 apulistaus", joka näyttää tikkerin, osakkeiden 
lkm, osingon määrän, yhteissumman ja valuutan, jotta on helpompi 
verrata verolomakkeelle 70 liitettyjä tapahtumia. 
 
Tiedosto / Yhdistä Nordnet tapahtumat ja laskelmat –toiminnossa 
on nyt painike "vi 70 lom.", joka lukee Nordnetista tallennetun 
osinkoraportti.csv:n ja muokkaa siitä leikepöydälle verolomake 70 
liitettävän raportin 
 
245 Lähdevaltio = nyt MAATUNNUS = ISO3166 mukainen 
maatunnus = Maatunnus otetaan ISIN koodista, 2 ens.merkkiä 
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208 valuutan muuntokurssissa oltava 5 desimaalia -> lisätty 3 
nollaa desimaaleihin 
 
(Nordnet Tapahtumat ja laskelmat / osinkoraportti raportoi 
valuuttakurssit 2 desimaalin tarkkuudella) 
 
207 Maksupäivä otetaan nyt 2. kentästä CSV kenttä "Kirjauspäivä", 
Nordnet listauksessa näkyvä Päivä 
 
200 Tulotyyppi on nyt aina 1 = Osinko listatusta yhtiöstä 
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5 PDF-TILIOTTEET PÄIVÄKIRJAKSI 
 

Erikseen maksullisella Tapahtumat netistä Asteri Kirjanpitoon –
ohjelmalla saat tulkittua ja tiliöityä nettipankista kopioituja 
tapahtumia taikka pdf-tiliotteella olevia tapahtumia suoraan Asteri 
Kirjanpidon päiväkirjaksi kelpaavaan muotoon. 
 
Näin saat kirjattua lähes koko kuukauden tapahtumat parilla 
napinpainalluksella, joten säästät hyvin paljon aikaa. 
 
Näppäilyvirheet vähentyvät, kun aineisto tulee sellaisenaan 
tulkituksi nettipankista tai tiliotteesta. 
 
Tilien saldot täsmäävät valmiiksi ja vältyt euromääräisten virheiden 
etsiskelyltä. 
 
Ohjelma tulkitsee myös mm. luottokorttiraportit kirjanpitoaineistoksi. 
 
Ohjelman hinta on 300 euroa + alv 24% 
Ylläpitosopimus maksaa 120 € /v + alv 24% 
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6  SÄHKÖINEN TULOVEROILMOITUS 
 

Erikseen maksullisella Asteri Tuloveroilmoitus -ohjelmalla voit tehdä 
sähköisen tuloveroilmoituksen lähetettäväksi Ilmoittimella 
Verohallintoon. 
 
Ohjelma ottaa pohjaksi Asteri Kirjanpidon saldot, joten Sinun 
tarvitsee syöttää vain muut pakolliset, usein tekstimuotoiset tiedot. 
 
Ohjelma soveltuu kaikille yhtiömuodoille, koska siinä on kaikki 
päälomakkeet: 
 
2 – maatalous 
2C – metsätalous 
4 – asunto- ja kiinteistöyhteisö 
5 – ammatinharjoittaja 
6 – yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta, ulkomainen 
kuolinpesä yms. 
6A – elinkeinoyhtymä 
6B – osakeyhtiö 
6C – yhdistys ja säätiö 
 
sekä kaikki niihin kuuluvat liitelomakkeet. 
 
Ohjelman hinta on 300 euroa + alv 24% 
Ylläpitosopimus maksaa 120 € /v + alv 24% 
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7 PANKKIYHTEYS 
 

Erikseen maksullisella Asteri Monipankki –ohjelmalla saat 
noudettua esimerkiksi konekielisen tiliotteen TITOn suoraan Asteri 
Kirjanpidon päiväkirjaksi. 

 

 
 
Ohjelma toimii kaikkien suomalaista WS-kanavaa tarjoavien 
pankkien kanssa: 
  

- Aktia 
- Danske Bank 
- Handelsbanken 
- Nordea 
- OP 
- POP 
- Sp ja OmaSp 
- Ålandsbanken 
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Ohjelma toimii yhdessä Asteri Kirjanpidon ja muiden Asteri-
ohjelmien kanssa, mutta voit käyttää Asteri Monipankkia myös 
itsenäisenä ohjelmana. 
 
Monipankilla voit noutaa ja lähettää kaikkia niitä aineistoja, joihin 
olet pankin kanssa tehnyt sopimuksen: 
 
Noudot mm. 

- saapuvat viitemaksut 
- verkkolaskujen vastaanotto 
- konekielinen tiliote 
- saldot ja tapahtumaotteet 
- valuuttakurssit 

 
Lähetykset mm. 

- lähtevät maksut 
- verkkolaskujen lähetys 

 
Ohjelman hinta on 500 euroa + alv 24% 
Ylläpitosopimus maksaa 120 € /v + alv 24% 
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8      SEURANTAKOHDEANALYYSIT, 
JOHDON RAPORTOINTI 
 

Erikseen maksullinen Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen 
laskennan työkalu, jolla teet tehokkaat kustannuspaikkaerittelyt ja 
monipuoliset seurantakohdeanalyysit Asteri Kirjanpidon aineistosta.  
 
Kirjanpito-ohjelmalla saat kustannuspaikoista samat raportit 
tilikausien kanssa, johdon raportointi mahdollistaa 
yksityiskohtaisemman tarkastelun ja laskennan. 
 
Johdon raportointi siirtää kustannuspaikka- ja seurantakohde-
erittelyn uuteen ulottuvuuteen mahdollistaen minkä tahansa 
kirjanpidon sarakkeen käyttämisen erittelyn perusteena.  
 
Käsittelyyn voidaan ottaa mikä tahansa Asterilla tehty 
kirjanpitoaineisto päiväkirjojen määrästä, kirjauksista tai toteumasta 
riippumatta. Vertailut on mahdollista tehdä yhden tai useamman 
päiväkirjan perusteella. 
 
Ohjelma on taseen ja tuloslaskelman lisäksi yleispätevä 
analysointityökalu kirjanpitoaineiston käsittelyyn: mitä tahansa 
tietoa voidaan seurata, senteistä tuhannen euron tarkkuuteen, 
päiväkohtaisesta tarkastelusta vuosiraportointiin. 
 
Ohjelman hinta on 300 euroa + alv 24% 
Ylläpitosopimus maksaa 120 € /v + alv 24% 
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Hinnasto 1.1.2018 
 

KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 € 

- Tapahtumat netistä Pankkitapahtumien automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon 300 € 

- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 € 

- Johdon raportointi Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat 300 € 

MONIPANKKI Aineiston siirtoon taloushallinnon ohjelmistojen ja pankkien välillä 500 € 

PALKANMAKSU Palkanlaskenta, kausiveroilmoitus, vuosi-ilmoitus 500 € 

LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra  500 € 

LÄHETE/LASKUTUS Laskutus + läheteosa (finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus) 800 € 

- Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus 

lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta 
300 € 

550 € 

TILAUSTENKÄSITTELY Tilaus / toimitusketjun hallintaan. 1.300 € 

OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 € 

ISÄNNÖINTI Taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle 500 € 

TEHTÄVÄSEURANTA Asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 € 
 

 

Ylläpitosopimus 

Nettipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. alk. 120 € /v/ohjelma 
 

 

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle 

Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta. 
alkaen 

250 € 
 

 

Puhelintuki, etätukineuvonta 

Etätukineuvonta Maksullista, kun neuvotaan 

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta 

- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen 

- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa 

- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä 

minimiveloitus 80 € 

enint. 20 min  80 € 

enint. 30 min 120 € 

enint. 40 min 160 € 

enint. 50 min 200 € 

enint. 1 h  240 € 
 

Kurssit, Koulutus, muita veloituksia 

Koulutuspäivä Hki  3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla  360 € 

Koulutuspäivä 

asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,   alkaen 

1000€ /päivä 

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 

asiakaskohtainen koulutus. 
240 €/h 

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 24 € 

Monen käyttäjän 

lisenssit 

Hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa 
www.atsoft.fi/lisenssi.htm 

 

 

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viivästyskorko 18% 

Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita soveltuen mm. tilitoimistoille ja kirjanpitäjille 

Hinnat voivat muuttua. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm 


